
Η εκδοχή μου της «προειδοποιητικής βέργας» 
 
 
Στην επανόρθωση του Φα όλα τα τελικά, εναπομείναντα πράγματα του 
Κόσμου θα γεννηθούν εκ νέου καθώς αποσυντίθενται και ξαναδημιουρ-
γούνται και η στιγμή που ο Φα επανορθώνει τον ανθρώπινο κόσμο πλησιάζει 
όλο και πιο κοντά. Κατά την διάρκεια των περασμένων πέντε χρόνων, καθώς 
οι μαθητές του Ντάφα έχουν επικυρώσει τον Φα έχουν καθιερώσει την θεϊκή 
αρετή των θεών στην ανθρώπινη διάσταση, έχουν σώσει μεγάλους αριθμούς 
αισθανόμενων όντων και ανθρώπων μέσω των ορθών σκέψεων και πράξεων 
τους και έχουν καταστρέψει μεγάλες ποσότητες σάπιων δαιμόνων και 
παραγόντων των παλαιών δυνάμεων. Και κρίνοντας από τον τρόπο που 
φαίνονται τα πράγματα στον ανθρώπινο κόσμο, έχουν μειώσει την δίωξη του 
κακού καθώς επίσης και έχουν ελευθερώσει τα αισθανόμενα όντα και τους 
ανθρώπους του κόσμου από τον έλεγχο των κακών όντων σε άλλες 
διαστάσεις και από τους παράγοντες που παρεμβαίνουν με τον Ντάφα. Οι 
άνθρωποι αρχίζουν να είναι ξεκάθαροι και να σκέφτονται για τη δίωξη των 
μαθητών του Ντάφα και των ανθρώπων του κόσμου. Και αυτό έχει αρχίσει 
να κάνει τους κακούς ανθρώπους του κόσμου που έλαβαν μέρος στην δίωξη 
των μαθητών του Ντάφα να τρέμουν από φόβο και τώρα κρατούν την κακή 
τους φύση σε απόσταση, κάποιοι εγκληματίες έχουν ακόμα σταματήσει να 
εκδιώκουν τους μαθητές του Ντάφα. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πάρα 
πολύ βελτιωμένη κατάσταση. Αυτό είναι ότι έχουν πετύχει οι μαθητές του 
Ντάφα με τις ορθές σκέψεις και ορθές πράξεις πριν ο Φα επανορθώσει τον 
ανθρώπινο κόσμο. Οι θεοί βλέπουν τους μαθητές του Ντάφα κάτω από ένα 
νέο φως, έχοντας γίνει όντα σφυρηλατημένα από τον Ντάφα ανάμεσα στην 
επανόρθωση του Φα – τους Μαθητές του Ντάφα. Το μονοπάτι που οι 
μαθητές του Ντάφα έχουν διαβεί στην επικύρωση του Φα – όπου καθώς 
καλλιεργούνται οι ίδιοι επίσης σώζουν αισθανόμενα όντα, εξυπηρετούν τις 
ανάγκες της επανόρθωσης του Φα του Κόσμου και αποσυνθέτουν και 
καθαρίζουν τα σκοτεινά όργανα και τους σάπιους δαίμονες που αρνητικά 
επιδρούν στην επανόρθωση του Φα και κάνουν κακό εναντίον των μαθητών 
του Ντάφα καθώς και σε όλα τα στοιχεία της παρέμβασης και δίωξης που 
κανονίστηκαν από τις παλαιές δυνάμεις – τέτοιο είναι το ολοκληρωμένο 
μονοπάτι της καλλιέργειας, η Ολοκλήρωση και το να γίνετε ένα υπέροχος 
θεός που βαδίζουν οι Μαθητές του Ντάφα. 
 
Αντίθετα όσο αναφορά αυτούς που κρύβονται στα σπίτια τους και «μελετούν 
τον Φα» ασχέτως από την δικαιολογία, στην πραγματικότητα είναι εξαιτίας 
των προσκολλήσεων που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν. Εκείνοι οι 
άνθρωποι ακόμη σχηματίζουν μικρές κλίκες, παραπονιούνται μαζί και 
κάνουν αβάσιμα σχόλια ο ένας στον άλλον, υιοθετούν αρνητική στάση προς 
τους μαθητές του Ντάφα που επικυρώνουν τον Φα και προς τα πάντα που 
κάνουν οι μαθητές του Ντάφα, συνεχώς ψάχνουν τα λάθη των άλλων 
μαθητών και τα ελαττώματα στην καλλιέργεια και ακόμη διαδίδουν φήμες 
τόσο στην Κίνα όσο και εκτός. Αυτό που κάνουν ευχαριστεί το κακό και 
βοηθά το κακό στη δίωξη. Κάποιοι άνθρωποι λένε, «Διαβάζω μόνο το Τζούαν 
Φάλουν, δεν διαβάζω νέες γραφές.» Είστε ακόμη μαθητής μου; Επιτρέψτε 
μου να σας το ξεκαθαρίσω: η περίοδος πριν την 20η Ιουλίου 1999 ήταν της 
προσωπικής καλλιέργειας και της κατανόησης του Φα και στην διάρκεια της 
κατανόησης Του κάποιος θα μπορούσε να φτάσει στην Ολοκλήρωση, αλλά 



αυτό δεν είναι το τέλος της καλλιέργειας ενός μαθητή του Ντάφα. Στα 
επόμενα πέντε χρόνια, η κατάσταση έχει αντιστραφεί, ποιος μπορεί να τα 
καταφέρει και ποιος όχι χρειάζεται να φανεί, εκείνοι που δεν καλλιεργούνται 
πραγματικά θα ξεριζωθούν και τα πέντε χρόνια ήταν ο καιρός που εκείνοι οι 
μαθητές του Ντάφα που αληθινά καλλιεργούνται καθιερώνουν την θεϊκή 
αρετή τους και σώζουν όντα. Γιατί είναι και ένα ον πρέπει να σωθεί από τον 
Ντάφα και εμένα προσωπικά; Ή για να το θέσω καθαρά, (σκεφτείτε το) 
ποιου είδους ον είναι άξιο σωτηρίας από τον Μεγάλο Νόμο του Κόσμου; Για 
ένα ον που σώζεται, θα μπορούσε να είναι απλά για την προσωπική του 
καλλιέργεια; Έτσι τι είδους ον αξίζει να είναι Μαθητής του Ντάφα; Θα 
λέγετε ότι είναι αυτοί που κρύβονται στα σπίτια τους και «μελετούν τον Φα»; 
Ή εκείνοι που θέλουν μόνο να κερδίσουν από τον Ντάφα αλλά δεν θέλουν 
να δώσουν στον Ντάφα; Επιπλέον τι γίνεται με αυτούς που ενώ οι μαθητές 
του Ντάφα εκδιώκονται δεν θέλουν να μιλήσουν για τον Ντάφα και ακόμη 
«μελετούν το βιβλίο» στο σπίτι και προσπαθούν να πάρουν πράγματα από 
τον Ντάφα – τι είδους άνθρωποι είναι; Εσείς κρίνετε. 
 
Ο Δάσκαλος βλέπει ότι ο κίνδυνος ήδη σας πλησιάζει. Δεν αναγνωρίζω τους 
κανονισμούς των παλαιών δυνάμεων και αυτό περιλαμβάνει αυτή τη δίωξη, 
αλλά γνώριζα ότι οι παλαιές δυνάμεις που θα επηρεάζονταν από την 
επανόρθωση του Φα θα το έκαναν αυτό και ότι ήταν απλώς θέμα χρόνου και 
σε ποιούς από όλους. Με άλλα λόγια θα ήταν το καλύτερο αν η δίωξη δεν είχε 
συμβεί και αν δεν είχε συμβεί θα σας είχα κάνει να πάρετε διαφορετικά 
μονοπάτια σε εκείνο το σενάριο. Τώρα που η δίωξη έχει συμβεί τη 
χρησιμοποιώ ώστε να κάνω τους μαθητές του Ντάφα να αρνηθούν τη δίωξη 
ενώ επικυρώνουν τον Φα, θεμελιώνοντας έτσι την θεϊκή αρετή των μαθητών 
του Ντάφα. Πιστεύετε ότι το μονοπάτι καλλιέργειας του μαθητή του Ντάφα 
πρέπει να βολέψει τον φόβο σας, την επιδίωξη σας της άνεσης και 
διευκόλυνσης και όλες σας τις επιθυμίες; Πιστεύετε ότι οι θρησκευτικές 
μέθοδοι καλλιέργειας και πίστης του μακρινού καιρού είναι οι μοναδικοί 
τρόποι καλλιέργειας; Αν τα τρία βασίλεια και τα πάντα σε ολόκληρη την 
ιστορία του ανθρώπου σχεδιάστηκαν για την επανόρθωση του Φα του 
Κόσμου, τότε ο μοναδικός σκοπός της ιστορίας ήταν να δώσει τη δυνατότητα 
στον Φα να δημιουργηθεί, σε ολόκληρη την πορεία της ιστορίας, στα 
ανθρώπινα όντα και στην ανθρωπότητα μαζί με το ανθρώπινο μυαλό και τον 
πολιτισμό, έτσι ώστε όταν ο Ντάφα να εξαπλωθεί ευρέως ο τρόπος σκέψης 
των ανθρώπων θα τους επέτρεπε να κατανοήσουν τον Φα και να 
καταλάβουν τι είναι ο Φα, τι είναι η καλλιέργεια, τι σημαίνει η σωτηρία των 
αισθανόμενων όντων και ούτω καθεξής καθώς επίσης και να κατανοήσουν 
την ποικιλία των τρόπων καλλιέργειας. Αν αυτή είναι η περίπτωση τότε δεν 
ήταν όλοι οι τρόποι καλλιέργειας και πίστης στην ιστορία που θεμελίωναν 
ένα πολιτισμό σε αυτόν τον κόσμο για την μεταγενέστερη επανόρθωση του 
Φα στον Κόσμο; Ποια πορεία χρειάζεται ένα ανθρώπινο ον για να γίνει 
θεϊκό; Οι θεοί στα ψηλά όλοι λένε ότι έχω δώσει στα ανθρώπινα όντα μια 
σκάλα προς τον ουρανό. 
 
Και υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Δάσκαλος, όπως οι 
άνθρωποι του κόσμου, δεν μπορεί να κάνει τίποτε για τη δίωξη. Γνωρίζετε 
ότι το μεγάλο τέρας του κακού εκτός από το γεγονός ότι οι παλαιές δυνάμεις 
του διασφαλίζουν ζωές μέχρι οι αποκαλούμενες δοκιμασίες τελειώσουν έτσι 
ώστε να το χρησιμοποιούν, ενεργεί υπό την εντολή μου; Δεν έχουν πει 



κάποιοι άνθρωποι ότι όταν του λέω να πηδήξει, πηδάει, όταν του λέω να 
τρελαθεί, τρελαίνεται και όταν του λέω να αγριέψει, αγριεύει; Δεν ξέρετε 
όλοι σας ότι οποτεδήποτε λέω ή γράφω κάτι, οδηγεί σχεδόν όλη του την 
ομάδα βανδάλων που εκδιώκει τους μαθητές του Ντάφα να το «μελετήσει» 
ευθύς αμέσως μέρα ή νύχτα; Τώρα φαίνεται ότι έχει εξοβελιστεί μεταξύ 
πολιτικού ανταγωνισμού – δεν είναι επειδή οι μοχθηροί σάπιοι δαίμονες που 
το ελέγχουν έχουν σταματήσει να ενεργούν; Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος 
που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το κάνουν και τόλμησαν να το κάνουν σε 
αυτό. Πως θα μπορούσατε να το αρνηθείτε αυτό, ότι η επίδραση του Φα 
παραπλεύρως, είναι το αποτέλεσμα της ορθής σκέψης και πράξης των 
μαθητών του Ντάφα, που εκθέτουν τη δίωξη και αρνούμενοι τους 
κανονισμούς των παλαιών δυνάμεων καθώς επικυρώνουν τον Φα, 
λαμβάνουν δράση ενάντια στη δίωξη και σώζουν όντα; 
 
Κάποιοι άνθρωποι έχουν συγγενικά μέλη που έχουν φυλακιστεί στην δίωξη 
και εκδιώκονται και όμως αντί να βιαστείτε και να δουλέψετε μαζί με όλους 
για να αντισταθείτε στη δίωξη, να σταματήσετε τη δίωξη και να μειώσετε τη 
δίωξη των συγγενικών σας μελών, μιλάτε για πράγματα όπως «η μελέτη του 
Φα στο σπίτι» και ακόμη είστε γεμάτοι παράπονα για τα πάντα που κάνουν 
οι μαθητές του Ντάφα. Γνωρίζετε ότι όταν η δίωξη των συγγενικών σας 
μελών που έχουν φυλακιστεί μειωθεί ή σταματήσει, είναι το αποτέλεσμα της 
έκθεσης και τρομοκράτησης των κακών όντων από τους μαθητές του Ντάφα 
ενώ αψηφούν το κακό και τον κίνδυνο και λαμβάνουν δράση ενάντια στη 
δίωξη; Όταν βγουν έξω πως θα μπορέσετε να τους αντικρίσετε; Τι θα έχετε 
κάνει για αυτούς; Ένα καλλιεργούμενο ανθρώπινο ον δεν είναι ένα 
καλλιεργούμενος θεός και όλοι κάνουν λάθη στην πορεία της καλλιέργειας, 
το κλειδί είναι πως το χειρίζεστε. Κάποιοι άνθρωποι είναι σε θέση να τα 
αναγνωρίσουν και κάποιοι δεν είναι και έπειτα υπάρχουν άνθρωποι που δεν 
θέλουν να τα αναγνωρίσουν εξαιτίας της πρόσκλησης τους του φόβου και 
λόγω κάποιων άλλων παραγόντων. Η καλλιέργεια δεν είναι η συμμέτοχη 
στους πολιτικούς αγώνες των κοινών ανθρώπων, και ακόμη λιγότερο είναι 
για πάλη δύναμης ή κέρδους. Οι αντιλήψεις, κακές συνήθειες και τάσεις που 
έχετε σχηματίσει στην συνηθισμένη κοινωνία και σε πολιτικούς κύκλους και 
τα παρόμοια περιφρονούνται ακόμη και μεταξύ των κοινών ανθρώπων, έτσι 
ακόμη περισσότερο θα πρέπει να αποβληθούν στην καλλιέργεια. 
 
Η καλλιέργεια είναι μια διαδικασία που επιτρέπει σε ένα ανθρώπινο ον να 
ανέβει στον ουρανό και να γίνει θεός, έτσι πως θα μπορούσε να μην είναι 
σκληρή; Η Βουδιστική θρησκεία συνήθιζε να μιλά για «προειδοποιητικές 
βέργες», έτσι επιτρέψτε μου να σας δώσω την δική μου εκδοχή της 
προειδοποιητικής βέργας σε εκείνους που δεν ανταποκρίνονται και έχουν 
θέσει τους εαυτούς τους στα πρόθυρα του κινδύνου. 
 
Λι Χονγκτζί 
11 Οκτωβρίου 2004 
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